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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2009, aprovà la Llei de rehabilitació i millora
de barris dels municipis de les Illes Balears.

Palma, a 18 de març de 2009
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)

LLEI DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE BARRIS
DELS MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 47 de la Constitució Espanyola garanteix el dret de
les ciutadanes i els ciutadans a gaudir d’un habitatge digne i
adequat. Aquest dret, però, no es limita als murs que
circumscriuen l'habitatge. L’habitatge s'estén a l'entorn
immediat, al barri, als carrers i als jardins, als espais públics, a
l'equipament colAlectiu, a les xarxes de transport. S'estén, fins i
tot, al lloc de treball, a l'escola, a l'espai de compres quotidianes.
L'habitatge, per tant, és també el barri: l'espai colAlectiu on
habiten les persones. Aquesta llei parteix de la premissa que el
dret a l’habitatge digne constitucionalment reconegut s’estén de
forma inseparable al dret de gaudir d’un barri igualment digne,
d’un hàbitat adequat a les necessitats de la població.

Tradicionalment als nostres pobles i ciutats, l’espai públic
-i els barris per extensió- ha estat concebut com l’àmbit de
l’expressió i l’apropiació social per excelAlència, l’espai que els
atorga identitat i caràcter. És el lloc que conserva la memòria i
la identitat dels seus habitants. Des de l’any 1975, en què es
varen impulsar per primera vegada actuacions per a la
rehabilitació dels barris del centre històric de Palma, la
preocupació per assolir un habitatge digne, en el marc d’un
desenvolupament urbà integral, ha anat en augment.

Malgrat aquesta voluntat, certs pobles i barris de les ciutats
de les Illes no han tingut, en termes generals, una evolució gaire
positiva a causa de l’existència de diverses deficiències socials,
econòmiques, ambientals, urbanístiques i arquitectòniques.

Aquestes deficiències són la principal causa que aquests
barris pateixin un procés de degradació que té, entre altres,
conseqüències com el mal estat de conservació de les
edificacions, el dèficit d’espais públics, la manca de dotació
d’equipaments comunitaris, la concentració de grups de
ciutadans amb necessitats específiques i la manca de
desenvolupament econòmic.

Quan les condicions generals d’habitabilitat són deficients
en una part importat del teixit construït, es produeix la
progressiva degradació dels barris i es fa necessària la promoció
d’actuacions públiques de foment i regeneració dels espais
públics i dels habitatges dels residents habituals. Aquestes
intervencions han de ser adequades al valor patrimonial original
de l’espai i han de promoure la utilització de materials i
mobiliari urbà de qualitat. Alhora, la programació de les
intervencions ha de facilitar en primer lloc la recuperació i la
consolidació progressiva d’espais prioritzant els carrers o les
zones més representatives o de major atractiu o utilitat per anar
consolidant la revitalització del barri. A continuació, aquesta
revitalització s’ha de dirigir a les àrees complementàries per
reforçar la consolidació de la rehabilitació i acotar de forma
progressiva l’extensió de les àrees marginals o degradades.

Amb l’objectiu de consolidar polítiques de marcat caràcter
social, arquitectònic i de sostenibilitat ambiental, mitjançant
aquesta llei es pretén aconseguir la reconducció dels processos
de degradació en els barris dels municipis de les Illes Balears.
Es fomenta la intervenció integral de les administracions
públiques amb la finalitat de dotar els barris i pobles que
presenten problemàtiques específiques de millores a nivell
social, econòmic, urbanístic, arquitectònic i d’habitatge, i de
contribuir amb dites actuacions al benestar dels ciutadans i les
ciutadanes que hi visquin.

La finalitat de la present llei és, conseqüentment, la
rehabilitació i la millora dels pobles i dels barris de les ciutats
de les Illes Balears, mitjançant la promoció i l’execució de
mesures que comportin una regeneració social, econòmica,
urbanística, arquitectònica, d’habitatge i de sostenibilitat. No
obstant això, resulta difícil que aquestes actuacions siguin
sufragades en la seva totalitat per les entitats locals, per la qual
cosa es pretén abordar un pla autonòmic per a la rehabilitació i
la millora dels pobles i les barriades de les nostres illes, que
permetrà que es puguin dur a terme els projectes necessaris per
a la rehabilitació i la millora de les àrees objecte de degradació,
i que es puguin obrir nous escenaris d’habitabilitat i de qualitat
de vida.

Aquesta llei es dicta d’acord amb l’article 30.3 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, amb la redacció que li dóna la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que atribueix a la nostra
comunitat autònoma la competència exclusiva en matèria
d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge. Tot això de
conformitat amb el que preveu l’article 149.1.3 de la
Constitució.

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquesta llei és establir el marc normatiu per a
una acció pública i complementària entre l’Administració de la
comunitat autònoma i els municipis de les Illes Balears
destinada a la rehabilitació i la millora de barris susceptibles de
ser considerats d’atenció especial de conformitat amb el que
disposa l’article 3 següent.
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Article 2
Principis informadors

Els principis inspiradors d’aquesta llei són:

a) La promoció de la rehabilitació d’ús residencial així com
de la millora de l’espai urbà dels barris dels municipis de les
Illes Balears.

b) Afavorir la cohesió, la igualtat i el benestar social dels
residents als barris.

c) Fomentar la dinamització econòmica i social dels barris.
d) Estimular el desenvolupament d’accions dirigides a

millorar la situació ambiental així com la sostenibilitat dels
teixits urbans.

e) Impulsar l’acció coordinada entre l’Administració de la
comunitat autònoma i els ajuntaments per a l’obertura de nous
escenaris d’habitabilitat i de qualitat de vida.

f) La promoció de mesures dirigides a desenvolupar
actuacions integrades per a la millora física, social, econòmica
i ambiental dels barris.

Article 3
Criteris pels quals es determinarà el caràcter d’atenció
especial d’un barri

Als efectes d’aquesta llei, són susceptibles de ser considerats
d’atenció especial els barris que es troben o es poden trobar, si
no s’actua, en alguna de les situacions següents:

a) Un procés de degradació arquitectònica, urbanística o
ambiental motivada, entre d’altres factors, per l’obsolescència
del parc edificat, la seva inadequació a les necessitats de la
població, l’existència de dèficits en els serveis i les
instalAlacions dels habitatges, la manca d’equipaments i espais
públics, la insuficient qualitat de la urbanització així com dels
serveis públics, o la degradació mediambiental de la zona, amb
especial esment a conjunts declarats BIC o altra figura similar,
i al patrimoni històric.

b) Una problemàtica demogràfica causada per la pèrdua o
l’envelliment de la població, o bé per un creixement massa
accelerat que no pugui ser assumit des del punt de vista
urbanístic o de serveis.

c) La presència de problemes econòmics o socials
especialment greus, com ara un baix nivell educatiu de la
població, una elevada taxa d’atur, un acusat grau de pobresa,
l’existència d’un nivell elevat de criminalitat, una dèbil taxa
d’activitat econòmica, un percentatge significatiu de població en
risc d’exclusió social o de persones que perceben pensions
assistencials i pensions no contributives, entre d’altres aspectes.

d) Una persistència de dèficits socials i urbans importants i
una problemàtica de desenvolupament social del barri.

Article 4
Mesures i instruments d’intervenció pública

1. En el marc del que disposa aquesta llei, s’ha d’aprovar
anualment, mitjançant una resolució del conseller d’Habitatge
i Obres Públiques, la corresponent convocatòria pública per a la
concessió d’ajuts als ajuntaments de les Illes Balears per dur a
terme actuacions de rehabilitació i millora de barris enclavats en
els municipis respectius, les situacions dels quals els facin
susceptibles de ser considerats d’atenció especial.

2. Sens perjudici de les mesures de foment que es preveuen al
punt anterior, el Govern de les Illes Balears pot establir, si
escau, altres fórmules d’intervenció, amb la participació de les
entitats locals de les Illes Balears, per articular la contribució
tècnica, material i financera de l’Administració de la comunitat
autònoma a la consecució de les finalitats d’aquesta norma.

Article 5
Destinataris de les mesures de foment

Poden ser beneficiaris dels ajuts a què es refereix el punt 1 de
l’article anterior els ajuntaments i els consorcis regulats al punt
2 de l’article 15 d’aquesta llei, que, en el marc de la
convocatòria corresponent, ho solAlicitin, directament o
mitjançant les fórmules de colAlaboració que estableix la
disposició addicional primera següent, i presentin projectes
d’intervenció integral en barris, el contingut mínim dels quals
s’ha d’ajustar al que estableix l’article 8 d’aquesta llei.

Article 6
Criteris per determinar els projectes que s’han de finançar

1. El procediment per a l’avaluació dels projectes d’intervenció
que presentin els ajuntaments i la consegüent selecció d’aquests
com a beneficiaris dels ajuts públics, en el marc de la
convocatòria, es realitzen en règim de concurrència competitiva,
tot respectant un equilibri en la distribució territorial.

2. La Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, en
colAlaboració amb les conselleries competents en matèria de
medi ambient, ordenació del territori, afers socials, així com
amb els consells insulars i la FELIB, establirà els criteris
objectius o de preferència que han de regir l’atorgament dels
ajuts. La convocatòria anual fixarà aquests criteris, tenint en
compte que les solAlicituds amb problemàtica social reconeguda
seran preferents a l’hora d’atorgar els ajuts.

Article 7
Actuacions susceptibles de ser finançades

1. Els projectes d’intervenció per a la rehabilitació i la millora
de barris susceptibles de rebre finançament han d’abastar
actuacions en alguns dels àmbits següents:

- Àmbit urbanístic
- Àmbit arquitectònic i d’habitatge
- Àmbit econòmic
- Àmbit social

2. A títol merament enunciatiu, i en l’àmbit urbanístic, són
actuacions capaces de ser finançades les següents:

a) Propostes de planejament per eliminar les mancances del
barri o poble.

b) Urbanització o reurbanització per a la millora de les zones
urbanes públiques, dotació dels espais lliures públics i
equipaments públics.

c) Implantació, renovació i millora de les xarxes
infraestructurals bàsiques, amb especial atenció al soterrament
de les xarxes de serveis de telefonia i d’electricitat, així com la
introducció de les tecnologies de la informació en els edificis i
espais urbans.
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d) Millora de l’accessibilitat, tant pel que fa a l’espai i als
edificis públics, com als béns d’interès cultural.

e) Provisió d’equipaments per a ús colAlectiu.
f) Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà,

especialment pel que fa a l’eficiència energètica, l’estalvi en el
consum d’aigua i el reciclatge de residus.

g) Reducció de la polAlució ambiental, incloses les
contaminacions acústica i lumínica.

h) Millora del transport públic per facilitar la comunicació
entre el barri i la resta del nucli urbà.

i) Eliminació de barreres arquitectòniques.

3. Entre d’altres, les actuacions que, des d’un àmbit
arquitectònic i d’habitatge, poden ser susceptibles de rebre
finançament són les que s’especifiquen a continuació:

a) Fomentar polítiques de rehabilitació d’edificis, façanes i
habitatges.

b) Procedir a la tramitació d’una àrea de rehabilitació
integral (ARI) o d’una àrea de renovació urbana (ARU).

c) Impulsar l’oferta d’habitatges en règim de lloguer o de
lloguer amb opció de compra, d’acord amb les necessitats de la
població.

d) Fomentar la construcció d’habitatges de protecció oficial
amb el concurs de la iniciativa privada o amb els mitjans
municipals propis.

e) Desenvolupar ajudes per afavorir l’emancipació dels
joves.

f) Promoure la incorporació de tecnologies de la informació
als edificis i el foment de mesures d’eficiència energètica,
estalvi en el consum d’aigua i reciclatge de residus en les
edificacions.

g) Millorar i posar en valor els centres històrics i els barris
que reuneixen valors patrimonials.

4. En l’àmbit econòmic, les actuacions que poden ser objecte de
finançament són les següents:

a) Afavorir la implantació d’activitats econòmiques estables
així com l’accés a infraestructures de formació ocupacional i
educació permanent amb l’objectiu d’aconseguir la inserció
laboral d’aturats.

b) Fomentar la participació de la iniciativa privada en la
recuperació d’aquests barris dels municipis, facilitar la
conservació i potenciar la implantació de la petita empresa de
proximitat integrada en la trama urbana.

5. En l’àmbit social, les actuacions que poden ser objecte de
finançament són les següents:

a) Actuacions de promoció social que beneficiïn els
colAlectius desfavorits de la zona.

b) Actuacions a favor de l’equitat de gènere i la conciliació
entre la vida laboral i la familiar en l’ús de l’espai urbà i dels
equipaments.

c) Determinar el marc institucional i de participació
ciutadana per al desplegament de les actuacions, i qualsevol
altra circumstància que es consideri necessària perquè es pugui
acomplir la proposa del projecte. Així mateix, en els projectes
s’ha d’indicar si hi ha altres intervencions públiques en curs o
projectades en el mateix àmbit.

Article 8
Contingut mínim dels projectes

Els projectes per als quals se solAlicita l’ajuda hauran de
contenir com a mínim:

a) La delimitació de l’àrea en què es vol intervenir.
b) L’anàlisi de la situació actual del barri així com la

proposta d’actuació, segons el que disposen els articles
següents.

c) La valoració de la necessitat de l’actuació i els
requeriments de manteniment.

d) El calendari de desplegament.
e) La indicació d’altres possibles intervencions públiques en

curs o projectades en el mateix àmbit i els recursos previstos
amb l’aportació que es preveu de cadascuna.

f) Les repercussions del projecte en la planificació
urbanística i sectorial.

Article 9
Anàlisi de l’estat actual

L’anàlisi de l’estat actual del barri del municipi en el qual es
pretengui intervenir inclourà una memòria descriptiva i uns
plànols de l’estat actual, on es concretaran, entre d’altres, els
aspectes següents:

1. L’estat d’execució del planejament vigent.

2. Una anàlisi urbanística detallada de les mancances del barri
de la ciutat o del poble.

3. Una anàlisi arquitectònica on es concreti el grau d’adequació
de l’edificació a les necessitats de la població resident.

4. L’estudi del mercat d’habitatge, tot indicant el grau
d’adequació de l’oferta a la demanda d’habitatges.

5. Una anàlisi social, que inclourà l’estudi de la situació
demogràfica i social del barri, amb especial accent en la
descripció dels grups de població en situació de desavantatge
social, el nivell assolit en la igualtat de gènere, l’avaluació dels
grups socials amb riscos d’exclusió social, la immigració, la
població dependent així com les persones que requereixen
d’ajuts assistencials.

6. Una anàlisi detallada de la situació econòmica del barri, pel
que fa tant a l’oferta i la demanda de treball com a la distribució
i la localització de l’activitat econòmica.

7. Un estudi de la situació del sector des de la perspectiva
ambiental i de sostenibilitat.

Article 10
La proposta d’actuació

La proposta d’actuació haurà d’incloure l’estratègia social,
econòmica, urbanística, arquitectònica i d’habitatge, amb
comentaris sobre les actuacions de rehabilitació i millora que es
pretenen portar a terme. Aquesta proposta inclourà una memòria
justificativa i uns plànols resum on es detallaran els aspectes
següents:
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1. Actuacions de caràcter urbanístic, com les dirigides a la
millora de l’espai públic, la provisió d’equipaments i zones
verdes, la implantació i la renovació de les xarxes
infraestructurals, la millora de l’accessibilitat, i el foment de la
sostenibilitat i l’eficiència energètica i ambiental del
desenvolupament urbà.

2. Actuacions a nivell arquitectònic dirigides, entre d’altres, a
fomentar polítiques de rehabilitació d’edificis així com a
procedir, si s’escau, a la tramitació d’una àrea de rehabilitació
integral (ARI) o d’una àrea de renovació urbana (ARU).
Aquestes actuacions podran promoure, així mateix, la
incorporació de tecnologies de la informació als edificis i el
foment de mesures d’eficiència energètica, estalvi en el consum
d’aigua i reciclatge de residus en les edificacions.

3. Actuacions a nivell d’habitatge, com ara les dirigides al
foment del lloguer i del lloguer amb opció de compra, i la
construcció d’habitatges de protecció oficial. Es posarà especial
atenció en les actuacions dirigides a la població jove, als grups
econòmicament desfavorits, així com a la població dependent.

4. Actuacions a nivell econòmic i social, com ara actuacions de
promoció social que beneficiïn els colAlectius desfavorits,
foment de l’equiparació en l’accés als serveis públics,
desenvolupament de programes que comportin una millora
social i econòmica del barri de la ciutat o del poble, afavoriment
per a la implantació d’activitats econòmiques estables, així com
per al desplegament del mercat laboral local, amb especial
atenció a la inserció laboral dels desocupats.

5. Actuacions per a l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i
dels equipaments.

6. Actuacions dirigides al foment de participació ciutadana en
el desplegament de les actuacions.

7. Així mateix, les propostes hauran d’indicar si hi ha altres
intervencions públiques en curs o projectades en el mateix àmbit
i promoure la coordinació d'aquestes amb les proposades en el
projecte.

Article 11
SolAlicitud d’assistència tècnica

Els municipis poden solAlicitar l’assistència tècnica a
l’Administració de la comunitat autònoma per elaborar els
projectes.

Article 12
Determinació dels projectes que s’han de finançar

1. Es crea una comissió avaluadora la composició i el
funcionament de la qual s’han de determinar a la convocatòria
anual, amb atribucions per proposar al conseller d’Habitatge i
Obres Públiques, en el marc de cada convocatòria, els projectes
d’intervenció que s’han de finançar, els beneficiaris dels ajuts
que s’han d’atorgar i la quantia d’aquests ajuts dins els marges
que estableix l’article següent.

2. El conseller d’Habitatge i Obres Públiques, atesa la proposta
formulada per la comissió, resoldrà. Si aquesta introdueix
alguna variació respecte de la proposta de la comissió, ho ha de
fer de forma raonada.

Article 13
Fixació de la quantia del finançament aplicable als
projectes seleccionats

1. La contribució financera de l’Administració de la comunitat
autònoma als municipis per a l’execució dels projectes
seleccionats s’estableix en cada cas en la resolució del conseller
d’Habitatge i Obres Públiques. Els municipis de menys població
i, en tot cas, els de menys de 20.000 habitants, han de ser
objecte de consideració preferent a l’hora de fixar el percentatge
de contribució financera per part de l’Administració de la
comunitat autònoma, que ha de representar com a mínim el 40%
i com a màxim el 90% del pressupost global del projecte,
d’acord amb els criteris que es determinin en la convocatòria
corresponent.

2. La contribució a què es refereix l’apartat anterior és de
caràcter econòmic, si bé, si així ho demanen els ajuntaments
beneficiaris, pot constituir també, totalment o parcialment, en la
pràctica per l’Administració de la comunitat autònoma o pels
ens que en depenen, actuacions materials o de prestació de
serveis compresos en els projectes seleccionats.

Article 14
Qualificació d’atenció especial del barri

1. La resolució d’adjudicació de la subvenció comportarà la
qualificació d’atenció especial del barri durant el
desenvolupament de la intervenció.

2. Els projectes que compleixin amb tots els requisits de la
convocatòria de subvencions i no obtinguin subvenció per
manca de disponibilitats pressupostàries, podran ser qualificats
de barris d’atenció especial. L’esmentada qualificació haurà de
ser tinguda en compte en la següent convocatòria de
subvencions en l’elaboració dels criteris de preferència.

3. L’elecció d’un projecte podrà dur implícita, si escau, la
tramitació en front del Ministeri de l’Habitatge per a la
declaració d’ARI o ARU.

Article 15
Execució dels projectes finançats

1. Els projectes objecte de subvenció seran executats per
l’ajuntament. Això no obstant, a solAlicitud d’aquest, podran ser
executats, si escau, totalment o parcialment, pel Govern de les
Illes Balears o pels seus ens instrumentals.

2. També es podran crear consorcis entre el Govern de les Illes
Balears i els ajuntaments respectius per a l’execució i la gestió
dels projectes de rehabilitació i millora que comptin amb
subvencions atorgades en base a aquesta llei. Així mateix,
podran formar part dels consorcis altres administracions
públiques o entitats sense ànim de lucre que participin en el
projecte de rehabilitació i millora del barri o poble corresponent.
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Article 16
Compatibilitat

La percepció d’ajuts de l’Administració de la comunitat
autònoma per al finançament dels projectes d’intervenció
seleccionats en el marc de les corresponents convocatòries
públiques a què es refereix aquesta llei, és compatible amb
l’assignació d’altres fons públics o privats per a l’execució dels
mateixos projectes, sempre que se superi el cost total.

Article 17
Pagament de la subvenció

1. Amb caràcter general, l’import de les subvencions s’ha
d’abonar una vegada justificat el compliment de la finalitat per
a la qual es varen concedir.

2. Es podran fer bestretes de pagament de les subvencions
concedides, amb l’exigència, si s'escau, de les garanties adients,
i en els casos prevists a l’article 37 del Decret Legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions.

3. La justificació de l’aplicació del fons s’ajustarà al que
disposa l’article 39 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre.

Article 18
Informació i difusió

Els projectes finançats mitjançant les subvencions dirigides
a la rehabilitació i la millora dels barris dels municipis de les
Illes Balears creades en base a la present llei, han de fer constar
que tenen finançament del Govern de les Illes Balears, a través
de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques. En cas
d’actuacions cofinançades pels programes d’ajuda estatals o
pels fons estructurals de la Unió Europea també caldrà fer-ne
esment.

Disposició addicional primera

Els municipis podran exercir les iniciatives i funcions
establertes en aquesta llei directament o mitjançant l’associació
o la colAlaboració amb altres municipis o altres entitats locals de
les Illes Balears.

Disposició addicional segona

La comunitat autònoma reservarà anualment a càrrec dels
seus pressuposts una partida pressupostària mínima de
10.000.000 i per al finançament de les actuacions de
rehabilitació i millora que es preveuen a la llei present.

Per a l’any 2009 es faran les modificacions pressupostàries
pertinents per tal de pressupostar la quantitat proporcional a
l’establerta en el paràgraf anterior a comptar a partir de la
publicació de la corresponent convocatòria.

Disposició addicional tercera

El contingut d’aquesta llei constituirà les bases reguladores
de l’actuació de foment prevista, la qual s’haurà de
desenvolupar anualment mitjançant la corresponent
convocatòria.

La convocatòria es regirà pel que es disposa en aquesta llei,
i tan sols en els aspectes no prevists es regirà pel que disposa el
text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Disposició addicional quarta

Els principis de complementarietat i de coordinació, en
coherència amb els objectius prevists en aquesta llei, han
d’informar totes les actuacions que desenvolupin les
conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma, en el
marc de les competències orgàniques respectives, en l’àmbit de
la rehabilitació i la millora de barris considerats d’atenció
especial.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears a dictar les
disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació
d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 10 de març de 2009.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 11730/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment i revisió de
les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears  l'Hble.
Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel
Vicens i Mir.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Joan Boned i Roig, del
Grup Parlamentari Socialista.
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Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Cristóbal
Huguet i Sintes i Gabriel Vicens i Mir.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4746/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
CATISA. (BOPIB 74, de 6 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4756/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manteniment de l'activitat i l'ocupació del
sector industrial a Menorca. (BOPIB 74, de 6 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4751/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nou servei a la pàgina web de
la Direcció General de Consum. (BOPIB 74, de 6 de març de
2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4752/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a campanya de vigilància i salvament de
2008. (BOPIB 74, de 6 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4762/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a ampliació del sistema de vigilància
i seguretat al Pla pilot de salvament. (BOPIB 74, de 6 de març
de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4755/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia del transport
escolar de nins i nines amb discapacitat. (BOPIB 74, de 6 de
març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4753/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Institut de la Joventut.
(BOPIB 74, de 6 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4757/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a efectes de la decisió d'abandonar el vaixell
"Don Pedro" en el fons marí. (BOPIB 74, de 6 de març de
2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4758/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla autonòmic d'incentius a la
contractació laboral. (BOPIB 74, de 6 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4750/09, de
l'Hble. Sra. Diputada M Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa Entre Illes 2008.
(BOPIB 74, de 6 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4759/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultats de la mesa de
seguiment de la crisi econòmica. (BOPIB 74, de 6 de març de
2009).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4760/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inauguració del segon cinturó.
(BOPIB 74, de 6 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 4578/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació
amb el transport aeri. (BOPIB núm. 74, de 6 de març de 2009).
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La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de març de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2559/09,
relativa a ajuts econòmics per a l'atenció bucodental, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a

recuperar ajuts econòmics per a l'atenció bucodental de les
persones majors de 65 anys."

A la seu del Parlament, 17 de març de 2009.
El secretari:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta:
Rosamaria Alberdi i Castell.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4806/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores que han
treballat per IB3 (I). (BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4807/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores que han
treballat per IB3 (II). (BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4808/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació amb
empreses productores. (BOPIB núm. 75, de 13 de març de
2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4809/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a enfosquiment de la senyal de
TV3. (BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4822/09, de l'Hble. Sra. Diputada esperança Marí i Mayans, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a usos lingüístics de la
publicitat a IB3. (BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4810/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a direcció d'IB3 Ràdio. (BOPIB
núm. 75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4811/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Multimèdia, SA (I). (BOPIB
núm. 75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4812/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Multimèdia, SA (II). (BOPIB
núm. 75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4813/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a viatge a BrusselAles de càrrecs
d'IB3 (I). (BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4814/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a viatge a BrusselAles de càrrecs
d'IB3 (II). (BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
4815/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi d'instalAlacions de la
Ràdio IB3 i dels informatius de TV. (BOPIB núm. 75, de 13 de
març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1135/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla d'educació sexual. (BOPIB núm. 69, de
30 de gener de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1561/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a assumpció del personal administratiu a les
unitats bàsiques de salut per part del Govern de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1562/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment de les prestacions sanitàries a
Ciutadella. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 de març de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2557/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a lliurament de les llistes d'espera. (BOPIB
núm. 71, de 13 de febrer de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 de març de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2558/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora del nivell assistencial i rectificació de
la reordenació de població sanitària efectuada per la Conselleria
de Salut. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de 2009).
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La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 12 de març de 2009, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1564/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a territorialització dels plans estatals de dinamització del
producte turístic. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença dels professors de dret civil de la UIB Sr.

Pedro Grimalt Servera i Sra. Antònia Paniza Fullana, davant
la Comissió de Drets Humans, sobre l'elaboració de l'informe
"Els drets dels menors davant les noves tecnologies i els
mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i propostes de
futur".

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de març de 2009, tengué lloc la
compareixença dels professors de dret civil de la UIB Sr. Pedro
Grimalt Servera i Sra. Antònia Paniza Fullana, que informaren
sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,

Promoció i Immigració, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, sobre l'informe del defensor del poble sobre protecció
de menors (RGE núm. 3353/09).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de 2009, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració qui, acompanyada del cap de Secretaria,
informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la rectora de la Universitat de les Illes

Balears, Sra. Montserrat Casas i Ametller, davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports, sobre la situació actual de la
UIB i reptes de futur: l'adaptació de l'espai europeu de
l'educació superior (RGE núm. 1489/09).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de 2009, tengué
lloc la compareixença de la rectora de la Universitat de les Illes
Balears qui, acompanyada del vicerector primer de Planificació
i coordinació universitària, del vicerector de Projecció Cultural,
del vicerector de Planificació Econòmica i Administrativa, del
delegat de la rectora per a les Noves Tecnologies, de la gerent
i de la directora del Gabinet de la rectora, informà sobre el tema
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB
RGE núm. 4799/09.

 A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març
de 2009, decaigué la pregunta esmentada, presentada pel diputat
Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a segon
multiplex (BOPIB núm. 75, de 13 de març d'enguany), atesa
l'absència d'aquest diputat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5833/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de contractació
pública. (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5834/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tarifes aplicades per les companyies elèctriques.
(Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5835/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de cultura. (Mesa de
18 de març de 2009).

Palma, a 18 de març de 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en matèria de contractació pública.

Interessat a conèixer quina ha estat la política seguida pel
Govern de les Illes Balears quant a l'aplicació del que disposa
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractació del sector
públic, en relació amb l'expedient GPNSE 33/2008 i 8/2008
EXPEDIEN NÚM.2354 de l'organisme GESMA, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Salut del Govern
de les Illes Balears sobre aquest extrem.

Palma, a 12 de març de 2009.
La portaveu:
María Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre les tarifes aplicades per les companyies elèctriques.

Interessat a conèixer quines actuacions ha dut a terme la
Conselleria de Comerç i Indústria en relació amb les tarifes
aplicades per les companyies elèctriques, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears, i concretament

la consellera de Comerç, Indústria i Energia, en relació amb la
política seguida pel Govern en relació amb aquest extrem.

Palma, a 10 de març de 2009.
La portaveu:
María Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en matèria de cultura.

Atesa la ineficaç gestió del Govern en matèria cultural, el
Grup Parlamentari Popular, interessat a conèixer quines
actuacions i mesures pensa adoptar en aquesta matèria,
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb la
política que segueix en matèria de cultura.

Palma, a 10 de març de 2009.
La portaveu:
María Rosa Estarás i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5823/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 11730/08, relativa a
seguiment i revisió de les Directrius d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 18 de març de 2009).

Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari  Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 11730/08,
relativa a seguiment i revisió de les Directrius d'Ordenació
Territorial, la moció següent.

Punt primer
El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de

millorar la seguretat jurídica, la transparència i l’eficàcia dels
procediments administratius en l’elaboració de planejaments i
la gestió en matèria d’ordenació del territori i urbanisme a les
Illes Balears.

Punt segon
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar

i remetre al Parlament abans del 31 de desembre del 2009 una
memòria relativa a l’aplicació de la Llei 6/1999, de 3 d’abril,
durant els deu anys de vigència. 
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Punt tercer
Per poder donar compliment al punt anterior, el Parlament

insta el Govern a solAlicitar als ajuntaments i als consells
insulars de les Illes Balears la informació que pertoqui dels
darreres deu anys (1999 a 2009) sobre llicències d’edificació i
d’ús del sòl atorgades, superfície construïda, superfície del nou
sòl de creixement de les àrees de desenvolupament urbà,
nombre real i potencial d’habitants, places d’allotjament,
superfície de les àrees sostretes al desenvolupament urbà,
relació, característiques i estat d’execució de les àrees de
reconversió territorial i dels plans directors sectorials aprovats,
ordenació i previsions d’equipaments a escala de comunitat
autònoma i supramunicipals i altres dades i/o qüestionaris per
emplenar, d’acord amb el que es preveu a l’article 82.2 de la
Llei 6/1999, de 6 d’abril. 

Així mateix, aquest parlament recomana que, als afectes que
els consells i els ajuntaments puguin proporcionar tota la
informació en un termini màxim de tres mesos, el Govern de les
Illes Balears instrumenti de la millor manera el proveïment
temporal a les institucions dels tècnics, administratius i altre
personal que necessitin d’entre les persones en atur per poder
preparar i subministrar els documents, les dades i la informació
solAlicitats.

Punt quart
El Parlament de les Illes Balears insta els consells de

Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera a donar
trasllat al Govern de les Illes Balears abans del 30 de juny del
2009, quan no s’hagués fet, de totes les resolucions dels darrers
anys (1999 a 2009) sobre plans generals, normes subsidiàries de
planejament i plans especials que no siguin desenvolupament
del planejament general i a adjuntar un exemplar del pla objecte
de la resolució, per donar compliment a l’article 4.3 de la Llei
9/1990, de 5 de novembre, d’aquest parlament. 

Punt cinquè
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a convocar

una mesa tècnica de treball amb membres dels colAlegis
professionals de registradors, de notaris, d’arquitectes,
d’advocats, d’enginyers de camins, canals i ports, d’enginyers
industrials, d’arquitectes tècnics, d’enginyers tècnics industrials,
d’enginyers i d’enginyers tècnics agrònoms, de les associacions
de promotors i de constructors de les Illes Balears relacionats
professionalment amb procediments, projectes i actuacions que
afecten al territori, per tal d’elaborar uns criteris sobre seguretat
jurídica, transparència, distribució de competències i
incorporació de les noves tecnologies per a la reducció de
tràmits i burocràcia, per tal de millorar el planejament i la gestió
en matèria d’ordenació del territori i urbanisme a les Illes
Balears

Palma, a 13 de març de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5805/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(I). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5806/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(II). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5807/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(III). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5808/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(IV). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5809/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(V). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5810/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(VI). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5811/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(VII). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5812/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(VIII). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5813/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(IX). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5814/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(X). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5815/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(XI). (Mesa de 18 de març de 2009).
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RGE núm. 5816/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(XII). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5817/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(XIII). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5818/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(XIV). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5852/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels
1.500 exemplars "Descobrim les Illes. Passejant els nostres
espais naturals". (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5853/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impremta
que ha realitzat els treballs de la sèrie "Descobrim les Illes.
Passejant els nostres espais naturals". (Mesa de 18 de març de
2009).

RGE núm. 5854/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avaluació del Pla de salut que finalitzava el 2007. (Mesa de 18
de març de 2009).

RGE núm. 5855/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enquestes de salut dels darrers dos anys. (Mesa de 18 de març
de 2009).

RGE núm. 5856/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou pla de salut. (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5857/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou pla de salut (II). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5858/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nivell de coneixement de català de les persones que ocupen
llocs de lliure designació als serveis centrals de l'ibsalut.
(Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5859/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
terminis de pagaments. (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5860/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
carrera professional de les diferents categories. (Mesa de 18
de març de 2009).

RGE núm. 5861/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estatutarització del personal de les fundacions. (Mesa de 18 de
març de 2009).

RGE núm. 5862/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cursos de català. (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5863/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cursos de català (II). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5864/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cursos de català (III). (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5865/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions per a la formació del personal adscrit a la
Conselleria de Salut en matèria de llengua catalana. (Mesa de
18 de març de 2009).

RGE núm. 5866/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
derivació a clíniques privades. (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5867/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ubicació del centre de salut de Can Misses. (Mesa de 18 de
març de 2009).

Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a
Formentera, tot indicant la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a
Formentera, tot indicant la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.
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Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Turisme i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot indicant la
persona física o jurídica objecte de la subvenció, l'import i la
finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a
Formentera, tot indicant la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Educació i Cultura i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot
indicant la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Salut i Consum i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot
indicant la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Medi Ambient i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot
indicant la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i per les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a
Formentera, tot indicant la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a
Formentera, tot indicant la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Treball i Formació i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot
indicant la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot
indicant la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Interior i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot indicant la
persona física o jurídica objecte de la subvenció, l'import i la
finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Esports i Joventut i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot
indicant la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Presidència i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot indicant la
persona física o jurídica objecte de la subvenció, l'import i la
finalitat.

Palma, a 12 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost total dels 1.500 exemplars de la sèrie
"Descobrim les Illes. Passejant els nostres espais naturals"?

Palma, a 11 de març de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina impremta ha realitzat els treballs d'impressió de la
sèrie "Descobrim les Illes. Passejant els nostres espais
naturals"?

Palma, a 11 de març de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha realitzat l'avaluació del Pla de salut que finalitzava l'any
2007?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha realitzat alguna enquesta de salut en els darrers dos
anys?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha elaborat o s'està elaborant un nou pla de salut després
de finalitzar el darrer l'any 2007?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En cas que s'estigui elaborant un nou pla de salut per la
Conselleria de Salut, podria el conseller concretar en quin
termini està prevista la seva finalització?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Tot i que no fos un requisit a l'hora de la contractació, pot
indicar el conseller de Salut quins nivells de coneixement del
català tenen les diferents persones que ocupen llocs de lliure
designació en els serveis centrals de l'ib-salut, tal com sí ha
contestat respecte de totes les gerències que en depenen?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesa la resposta rebuda a la Pregunta RGE núm. 2441/09,
a la qual s'indicava que el termini de pagaments als proveïdors
varia en funció dels diferents centres de cost, pot aportar la
informació requerida en el sentit d'indicar en quins terminis es
realitzen aquests pagaments per centres de cost? Apuntau la
informació per temps mitjà o, en cas contrari, per terminis
diferits en el  temps.

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Atesa la resposta rebuda a la Pregunta RGE núm. 1607/09,
on s'indica que totes les categories professionals ja compten
amb carrera professional, de fet, ho està des de fa dos anys, però
que aquesta no ha estat desenvolupada en el cas de les
categories corresponents al personal no llicenciat ni diplomat,
pot concretar quins terminis de desenvolupament hi ha prevists?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atès que no respon la pregunta RGE núm. 1606/09, pot
concretar quins són els acords prevists a la mesa sectorial per a
l'estatutarització del personal de les fundacions?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha determinat ja la Conselleria de Salut quines entitats
impartiran els cursos de català?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines entitats imparteixen els cursos de català que
actualment es desenvolupen per al personal sanitari? Quin cost
suposa per a la Conselleria de Salut?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Està tancada la quantia destinada a la formació del català?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines previsions de despesa té la Conselleria de Salut per
al 2009 en relació amb la formació del personal adscrit pel que
fa al coneixement de la llengua catalana?

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pot concretar la Conselleria de Salut amb detall els motius
de la derivació a clíniques privades de les prestacions indicades
a la resposta a la pregunta escrita RGE núm. 10125/08? Indicau-
ne la informació per clíniques i el motiu.

Palma, a 13 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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On s'ubicarà el centre de salut de Can Misses quan s'iniciïn
les obres del nou hospital?

Palma, a 11 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5945/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
connexions aèries a Eivissa. (Mesa de 18 de març del 2009).

RGE núm. 5946/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a auditoria
dels comptes de les administracions públiques. (Mesa de 18 de
març del 2009).

RGE núm. 5947/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia de
tren Manacor-Artà. (Mesa de 18 de març del 2009).

RGE núm. 5948/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament
de la informació a IB3. (Mesa de 18 de març del 2009).

RGE núm. 5949/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de CATISA. (Mesa de 18 de març del 2009).

RGE núm. 5950/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures contra els pagesos. (Mesa de 18 de març del 2009).

RGE núm. 5951/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
del cas "cavallistes". (Mesa de 18 de març del 2009).

RGE núm. 5952/09, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acord per portar muntatges teatrals a Mallorca i Eivissa.
(Mesa de 18 de març del 2009).

RGE núm. 5953/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'Inca-S'Enllaç. (Mesa de 18 de març del 2009).

RGE núm. 5954/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta
pública d'ocupació al Servei de Salut. (Mesa de 18 de març del
2009).

RGE núm. 5955/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dissolució del Consorci de Comerç, Indústria i
Energia. (Mesa de 18 de març del 2009).

RGE núm. 5956/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a sistema tarifari del transport per
carretera. (Mesa de 18 de març del 2009).

Palma, a 18 de març del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quin estat es troben les negociacions per millorar les
connexions aèries de l'illa d'Eivissa?

Palma, a 18 de març de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Continua pensant el Molt Hble. President del Govern que
tan sols és necessari auditar els comptes del Govern?

Palma, a 18 de març de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Està d'acord el conseller de Medi Ambient que la línia de
tren Manacor-Artà, al seu pas pel municipi de Manacor, surti
del traçat urbà?

Palma, a 18 de març de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Considera el Govern que la informació als mitjans públics
d'IB3 és imparcial?

Palma, a 18 de març de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu no s'ha reunit la consellera de Comerç,
Indústria i Energia amb l'empresa CATISA per tal d'evitar-ne el
tancament?

Palma, a 18 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Creu la consellera d'Agricultura que els pagesos que varen
anar a la Fira del Camp d'Alaior han de ser sancionats?

Palma, a 18 de març de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al Govern la sentència del cas
"cavallistes"?

Palma, a 18 de març de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ens podria explicar la consellera d'Educació i Cultura l'acord
entre el Govern i la Generalitat de Catalunya per porta a
Mallorca i a Eivissa muntatges teatrals produïts a Catalunya?

Palma, a 18 de març de 2009.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quin estat es troben les obres d'Inca-S'Enllaç?

Palma, a 18 de març de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quin estat o fase es troba l'oferta pública d'ocupació
convocada pel Servei de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 18 de març de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ens pot explicar la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia quins motius han conduït a la dissolució del Consorci
Centre Europeu d'Empreses Innovadores?

Palma, a 18 de març de 2009.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el Govern les primeres passes de la
implementació del sistema tarifari integrat en el transport per
carretera?

Palma, a 18 de març de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5850/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de
les escoletes Magdalena Humbert i Borja Moll de Menorca, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5851/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis
en la gestió de les escoletes Magdalena Humbert i Borja Moll
de Menorca, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 18 de març de 2009).

Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa la consellera d'Educació dels primers
mesos de gestió de les escoletes Magdalena Humbert i Borja
Moll de Menorca?

Palma, a 11 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins canvis ha introduït la Conselleria d'Educació en la
gestió de les escoletes Magdalena Humbert i Borja Moll de
Menorca d'ençà que són gestionades directament per la
Conselleria d'Educació?

Palma, a 11 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5845/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a venda de tabac pels establiments turístics a les Illes
Balears, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 18
de març de 2009).

Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Així mateix, d'acord amb el que preveuen els articles 95 i
següents del reglament, el grup proposant solAlicita que li sigui
aplicat el procediment d'urgència, atesa la proximitat de la
temporada alta turístics i la necessitat d'un pronunciament
urgent de la Cambra al respecte atesa la crisi econòmica que
patim.

Exposició de motius

Atès que la Llei 28/2005, de mesures sanitàries contra el
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el
consum i la publicitat de productes del tabac, va establir una
sèrie de mesures tendents a la prohibició de venda i proveïment
de productes derivats del tabac que va ser i és molt perjudicial
per a la nostra comunitat autònoma.

Atès que, mitjançant la Llei de mesures tributàries i
administratives que acompanyava als pressuposts per a l’any
2007 (Llei 26/2995, article 14) el Parlament de les Illes Balears
va fer possible, mitjançant la modificació legislativa pertinent,
que aquest tipus d’establiment fou considerat com a establiment
anàleg als d’allotjament turístic als efectes prevists a l’article
8.1.b) en relació amb l’article 4.b) de la Llei 28/2005, de 26 de
desembre, de mesures sanitàries en relació amb el tabaquisme
i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la
publicitat dels productes del tabac.
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Atès que el contrari hagués suposat permetre que la Llei
28/2005 fos discriminatòria per a les nostres illes respecte
d’altres comunitats on sí està permesa la venda de tabac i també
es discriminatòria respecte dels establiments turístics respecte
d’altres establiments, com els venedors de premsa a la via
pública on també està permesa la venda de tabac.

Atès que és necessari desenvolupar normativament la
modificació legislativa operada per la Llei de mesures
tributàries i administratives que acompanyava els pressuposts
per a l’any 2007, tot i que el que està previst en aquesta llei és
directament aplicable.

Atès que el Govern de l’Estat en l’actualitat, tot i que s’ha
denegat la suspensió per part del Tribunal Constitucional, manté
vigent el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra la
normativa pròpia de les Illes Balears que fa possible la venda de
productes derivats del tabac als establiments comercials turístics
i que, de fet, ha conduït també al fet que les Illes han estat
castigades amb la retirada de fons estatals per a la lluita contra
les drogodependències.

Atès que, a més, en una situació de crisi econòmica i -tal i
com ha anunciat el sector afectat- la prohibició de venda pot
conduir a la destrucció de llocs de feina per la reducció dels
ingressos d’aquests tipus d’establiments.

Atès que la patronal del sector ja s’ha pronunciat en aquest
sentit i ha calculat que la pèrdua d’ingressos per la
impossibilitat de venda d’aquest producte -discriminatòria com
s’ha apuntat- està al voltant del 40% el que pot suposar una
pèrdua important de llocs de feina.

Atès que front a aquesta situació de crisi econòmica s’han de
prendre per part del Govern totes aquelles mesures tendents a la
generació, o al manco no destrucció, de llocs de feina.

Atès que el que es demana mitjançant aquesta iniciativa és
perfectament compatible amb la defensa de la salut pública, tota
vegada que s’han de continuar garantint les mesures que
garanteixin la limitació de venda de tabac als menors. 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a permetre la venda de productes de tabac a tots els
establiments comercials turístics de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar en qualsevol cas la normativa
prevista a l’article 14 de la Llei 25/2006, en el sentit expressat
a la present proposició.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra
l’esmentada disposició.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a respectar la normativa específica de les Illes Balears, en el
sentit que expressa la present proposició, sense que en cap cas
es fomentin aquelles actuacions que puguin derivar en sancions
als establiments comercials turístics ni torni a suposar un retall
en els fons estatals rebuts per la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a la lluita contra les drogodependències a les Illes
Balears. 

Palma, a 11 de març de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5828/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a detecció precoç de càncer colorectal, amb tramitació
pel procediment d'urgència davant la Comissió no permanent
de Salut. (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5829/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de la donació de sang de cordó umbilical,
amb tramitació pel procediment d'urgència davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5830/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de la donació de llet materna, amb
tramitació pel procediment d'urgència davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 18 de març de 2009).

RGE núm. 5846/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma de la Llei 3/1992, de comunitats balears
assentades fora de la comunitat autònoma, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 18 de març de 2009).

Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut amb aplicació del procediment d'urgència.

Exposició de motius

El càncer de còlon és la segona causa de mort per càncer als
països desenvolupats. 

A les Illes Balears ocupa el segon lloc en les dones després
del càncer de mama i el tercer en els homes després del càncer
de pulmó i el de pròstata. 
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El càncer colorectal és una malaltia greu i prevalent que
afecta a moltes persones. Afecta tant a homes com a dones,
sobretot majors de 50 anys. 

Tot i que en el cas de Balears observem a l’evolució de les
taxes una certa estabilització no es descarta que la seva
tendència pugui créixer en un futur com ho fa a nivell nacional.

A Mallorca es detecten més de 200 casos de càncer
colorectal en homes i més de 180 en dones. Al conjunt de tot
l’Estat espanyol, es detecten uns 22.000 casos de càncer de
còlon i aquest causa la mort a més de 12.000 persones.

Pel que fa a les Illes Balears cada any moren unes 100 dones
i uns 150 homes per càncer colorectal.

Segons l’Institut Balears d’Estadística, l’any 2006 les taxes
ajustades de mortalitat per càncer de còlon a les Illes Balears
varen ser de 25,5 per 100.000 en els homes i de 15,4 en les
dones. Pel que fa al càncer de recte, les taxes varen ser de 9,8
per 100.000 en els homes i de 3 en les dones.

La seva magnitud i el fet que el càncer colorectal pot
desenvolupar-se i créixer sense cap tipus de símptoma ens
obliga a prendre mesures per instaurar sistemes de prevenció i
detecció precoç.

A més, el Consell de la Unió Europea va recomanar als
estats membres que instauressin protocols de diagnosi precoç de
càncer de còlon per a la població major de 50 anys.

Actualment existeix la possibilitat de detectar en estadis
precoços la presència d’un càncer de còlon. Amb una diagnosi
a temps els experts asseguren que en més d’un 80% dels casos
es podria detectar i modificar la seva evolució natural.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els estudis que cregui convenients per
avançar cap a un programa de detecció precoç del càncer
colorectal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar una campanya informativa d’acompanyament al
programa i de sensibilització sobre el càncer colorectal per a
tots els ciutadans de les Illes Balears.

Palma, a 16 de març de 2009.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut amb aplicació del procediment d'urgència.

Exposició de motius

En aquests moments, les Illes Balears estan al capdavant
europeu i mundial quant a donació d’òrgans. L’any 2008 es va
tancar amb una taxa de donants del 38.3 per milió d’habitants.
Aquesta xifra, molt per sobre de la mitjana europea (16.8) o
d’altres països com ara Estats Units (26,6) ens converteix en
referent i ens ha de motivar per posicionar-nos com exemple de
comunitat solidària a seguir.

La nostra comunitat és també referent i pionera quant a la
donació de llet materna, a Mallorca es troba el primer i un dels
dos únics bancs de llet materna que existeixen a l’Estat
espanyol.

Dins les tasques que desenvolupa la Fundació de Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears es troba la recollida de sang
de cordó umbilical. Aquesta és una tasca de gran importància ja
que la sang de cordó umbilical és rica en cèlAlules mare que
s’han demostrat beneficioses front al tractament de diferents
malalties, moltes relacionades amb el tractament de malalties de
la medulAla òssia, certs càncers i alguns trastorns hereditaris.

En aquests moments a les Illes Balears la donació de cordó
umbilical es pot realitzar als hospitals de Son Llàtzer, Manacor,
Son Dureta i Can Misses. En aquests centres es realitza
l’extracció de la sang de cordó umbilical per a la seva anàlisi i
emmagatzemament en uns dels bancs de cordons públics
existents a Espanya on estarà disponible per a l’ús mèdic o per
a investigació. Cal destacar que la recollida de sang de cordó
umbilical després del naixement i la secció del cordó no suposa
cap risc ni per a la mare ni per al fill.

A més, la donació de la sang del cordó umbilical té un clar
component solidari ja que qualsevol persona que ho necessiti en
pot disposar, així que els seus beneficis podran estendre’s de
manera exponencial en funció del nombre de mostres que
estiguin disponibles.

Actualment només existeix a Espanya un banc de sang de
cordó umbilical autòleg autoritzat. A més, la pràctica totalitat de
les indicacions de trasplantament en la infància es deuen a
malalties que tenen una base genètica o congènita i per tant,
poden estar presents en les cèlAlules del propi cordó, la qual cosa
faria inútil el seu ús per a un eventual trasplantament sobre el
nen afectat.

En definitiva, la donació de sang de cordó umbilical pot
representar en algun moment la millora de la salut dels pacients
receptors, una ampliació important de la seva esperança de vida
i fins i tot la seva curació. És per tant, obligatori millorar la
informació, els mecanismes, els protocols de donació i els
recursos destinats a aquesta finalitat.

Per tot això es presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a continuar desenvolupant el Programa balear
de donació de sang de cordó umbilical i a promocionar la
donació des de l’Atenció Primària durant el període de gestació
perquè les dones disposin de la màxima informació possible i
arribin al moment del part amb la decisió presa i, en cas
afirmatiu, amb el consentiment signat.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a incorporar el consentiment signat de la
donació de sang de cordó umbilical al document de salut de la
dona embarassada per tal de facilitar la identificació de la
donant en el moment de la seva atenció al part.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a realitzar els esforços necessaris per posar a
l’abast dels professionals els recursos oportuns per facilitar la
tasca de recollida sang de cordó umbilical i la seva remissió al
Banc de Teixits des de la xarxa d’hospitals públics de les Illes
Balears.

Palma, a 16 de març de 2009.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut amb aplicació del procediment d'urgència.

Exposició de motius

La importància de la donació de llet humana s’ha anat
incrementant progressivament des dels inicis de l’any 2004 a tot
l’Estat espanyol on és possible aquesta modalitat de donació. La
comunitat de les Illes Balears n’és una, gràcies al fet solidari de
moltes mares que fan que sigui possible la donació i que siguem
un cas exemplar de solidaritat.

Dins les tasques que desenvolupa la Fundació del Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears es troba la recollida de llet
materna.

En aquests moments, les Illes Balears són referent a nivell
nacional de la donació de llet materna ja que es troba a Mallorca
el primer i un dels dos únics bancs de llet materna que
existeixen a l’Estat espanyol.

Malauradament, en alguns casos els nounats no poden
alimentar-se de la llet materna de les seves mares i és llavors
quan es fa imprescindible facilitar-los llet materna procedent del
Banc de Llet per possibilitar que els nens puguin sortir
endavant. En molts casos l’expectativa de vida té molt a veure
amb la possibilitat de disposar de llet materna i per tant, de
l’existència d’una reserva important d’aquesta al Banc de Llet
que en garanteixi el subministrament.

La donació de llet materna pot representar per a molts
nounats que en algun moment necessitin la llet materna, ja que
és molt beneficiosa per a la seva salut, una ampliació important
de la seva esperança de vida i fins i tot la vida. És per tant
obligatori millorar la informació, els mecanismes, els protocols
de donació i els recursos destinats a aquesta finalitat.

Per tot això, es presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a intensificar i facilitar la promoció de la
donació de llet humana entre les dones potencialment donants.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a realitzar els esforços necessaris per posar a
l’abast dels professionals els recursos oportuns per facilitar la
tasca de recollida de llet materna i la seva remissió al Banc de
Llet Materna de Balears.

Palma, a 16 de març de 2009.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Exposició de motius

L’emigració ha suposat un fenomen social, econòmic i
polític al llarg de la nostra història a la qual ha donat caràcter.
La primera llei en aquesta matèria en la nostra comunitat neix
amb l’objectiu de vetllar per la llibertat i per a contemplar
mesures de protecció als nostres emigrants una vegada assentats
en el país d’acollida; regula el reconeixement de la personalitat
d’origen a les comunitats balears i als mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs; estableix un òrgan consultiu per a
assessorar les institucions de la comunitat autònoma; crea el
registre de comunitats balears assentades a l’exterior i dóna a
aquest òrgan caràcter d’instrument mitjançant el qual es
relacionaran la comunitat autònoma i els emigrants balears i
descendents en tot el món.

La Llei 3/1992 que atén els balears radicats en l’exterior ha
estat un gran avanç en la garantia de drets per a aquests
ciutadans que un dia es van veure en la necessitat d’emigrar. Va
ser creada amb una mostra inequívoca de sensibilitat i
consciència social, però el Grup Parlamentari Popular considera
que ha arribat el moment d’adequar-la a la nova realitat social
econòmica i política dels nostres temps i al nostre reformat
Estatut d’Autonomia que marquen un canvi de criteri en
l’enfocament dels corrents migratoris i que són imprescindibles
per canalitzar i fer efectives les actuacions de suport des de les
diferents administracions públiques a favor dels balears
assentats en l’exterior.

Perquè les realitats canvien, les lleis que atenen i regeixen
aquestes realitats han de ser modernitzades, les cases i centres
actuen i s’han adaptat a una realitat més enllà de la contemplada
en la llei.
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Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reformar la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de les
comunitats balears assentades fora de la comunitat autònoma,
en exigència d’un tractament per part del Govern de les Illes
Balears en compliment del nostre Estatut d’Autonomia que
garanteixi als residents balears a l’exterior, en l’àmbit de
cooperació internacional, l’accés a relacions institucionals, a
l’acció social, a l’àmbit sociosanitari i promogui la balearitat
dels joves descendents. Tot això en l’exercici dels drets i deures
que els són atorgats per la norma estatutària i la normativa de
desenvolupament i en condicions d’igualtat amb els residents en
la nostra comunitat autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un marc bàsic de cooperació entre el
Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya per trobar els
mecanismes necessaris en la coordinació de les seves actuacions
amb les administracions locals, els agents socials i amb les
organitzacions i associacions de balears radicats en l’exterior.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a formar una comissió de treball per tal d’elaborar
la reforma de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de les comunitats
balears assentades fora de la comunitat autònoma, perquè
aquesta reforma sigui en un marc de consens entre tots els grups
parlamentaris que conformen aquesta cambra.

Palma, a 11 de març de 2009.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 1208/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a llistes
d'espera diagnòstiques. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de
2009).

Quantes persones, amb quin temps mitjà d'espera i amb
quines proves diagnòstiques preferentment, esperaven per tal
de ser ateses als hospitals públics i/o centres de salut de les
Illes Balears des del juliol del 2007 fins al desembre del 2008?

Pacients: 11.673. Demora: 33,43.

Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1209/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a beneficiaris
del conveni IBD-IBAVI. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de
2009).

Quantes dones han resultat beneficiàries del conveni
subscrit entre l'IBD i l'IBAVI durant l'any 2008?

L'any 2008 se signà un nou acord de colAlaboració amb
l'Institut Balear de l'Habitatge que suposà ampliar el nombre
d'habitatges fins a 12. S'adrecen a dones acollides a centres
d'acolliment per violència de gènere, en règim de lloguer i amb
un preu preferent. L'equipament dels habitatges recau en
l'Institut Balear de la Dona.

De les 12 demandes operatives, el 2008 s'han signat 11
contractes i s'han beneficiat 11 dones i 17 infants.

Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Afers Socials i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1210/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a Fundació
Balear d'Ajuda a la Reinserció. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quantes persones amb sentència judicial condemnades per
violència de gènere han prestat serveis a la comunitat
mitjançant la Fundació Balear d'Ajuda a la Reinserció durant
els anys 2007 i 2008?

Sentència judicial amb prestació de
serveis a la comunitat

2007 2008

Gener 0 20

Febrer 2 14

Març 5 9

Abril 12 14

Maig 14 11

Juny 10 11

Juliol 9 15

Agost 7 0

Setembre 15 0

Octubre 0 0

Novembre 7 0

Desembre 14 0

Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Afers Socials i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.
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Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 1211/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a mesures de
"flexiseguretat". (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Quines mesures ha posat en marxa el Govern per tal de
complir amb els principis comuns de "flexiseguretat"
(COM2007, 359 final) proposats per la Comissió d'Igualtat del
Parlament Europeu als seus estats membres?

"Flexiseguretat": concepte d'àmbit comunitari per definir un
nou model en el mercat laboral i en les polítiques públiques
d'ocupació que combinin la flexibilitat i la seguretat.

Aquest model té el suport de la UE i proposa uns principis
comuns per servir de marc comú de referència als estats
membres. En referència a la dona, tots els principis li afecten, i
en especial el principi de "promoció de la igualtat entre dones
i homes, així com el de la igualtat d'oportunitats per a tothom."

El Fons Social Europeu és l'instrument financer europeu que
contribueix al finançament de la "flexiseguretat". Correspon el
seu desenvolupament als estats membres, i a l'àmbit de la nostra
comunitat autònoma és la Conselleria de Treball i Formació la
competent en relació a la interlocució amb l'Estat espanyol i el
FSE.

Per part de l'Institut Balear de la Dona la seva finalitat
bàsica és la promoció en la igualtat entre dones i homes.

Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Afers Socials i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 1212/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a programes
d'educació i formació en la igualtat. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quines actuacions ha posat en marxa el Govern per tal de
complir amb els programes d'educació i formació en igualtat
(Decisió núm. 1720/2006/CE) aprovades pel Parlament
Europeu?

La Direcció General de RSC té entre les seves competències
la d'impulsar les polítiques d'igualtat a l'àmbit laboral. Malgrat
que la Decisió 1720/2006/CE està centrada bàsicament en
l'educació reglada, on aquesta DG no té competències,
seguidament s'exposen les iniciatives formatives que han tingut
lloc a l 'àmbit de la igualtat.

Per a l'efectiva incorporació de la igualtat a l'àmbit laboral
al llarg de l'any 2008 s'han desenvolupat accions formatives al
voltant dels aspectes laborals i de gènere de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a l'efectiva igualtat d'homes i dones.
La formació ha estat adreçada a diferents sectors professionals
i empresarials, com també a delegats i delegades sindicals.

S'impartiren 13 cursos:
• 1 curs d'expert/a universitari/ària en plans d'igualtat i

conciliació.
• 4 cursos sobre la Llei d'igualtat adreçats a l'empresariat de

les Illes.

• 2 cursos sobre plans d'igualtat adreçats a delegades i
delegats sindicals.

• 1 curs sobre els aspectes laborals de la Llei d'igualtat adreçat
a professionals de l'advocacia.

• 1 curs d'habilitat i bones pràctiques directives adreçat a
dones predirectives.

• 4 cursos sobre com construir una empresa adreçats a dones
aturades amb esperit emprenedor.
Un total de 460 persones s'han beneficiat d'aquests cursos.
Per a més informació s'acompanya annex del contingut dels

cursos formatius.

Palma, 17 de febrer de 2009.
La consellera de Treball i Formació:
Joana Maria Barceló i Martí.

L'annex adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats i Diputades.

La Decisió 1720/2006/CE del Parlament Europeu i del
Consell de 15 de novembre del 2006 estableix un programa
d'acció a l'àmbit de l'aprenentatge permanent.

El seu objectiu general és contribuir, mitjançant
l'aprenentatge permanent, al desenvolupament de la UE com a
societat del coneixement, amb un creixement econòmic
sostenible, més i millors llocs de treball, etc., i, en particular,
l'intercanvi, la mobilitat i la cooperació entre els sistemes
d'educació i formació dins la comunitat europea.

Es tracta, per tant, d'un programa comunitari d'educació i
formació. Un dels seus objectius específics és:

d) Reforçar la contribució de l'aprenentatge permanent a la
cohesió social, la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la
igualtat entre homes i dones i la realització personal. Eliminar
les desigualtats entre homes i dones i promoure la igualtat són
principis comuns a tots els nivells i a totes les administracions
públiques.

Quant a les accions referides a la igualtat entre homes i
dones s'han de destacar, des de l'IBD:

- Cursos de formació al professorat i al funcionariat.
- Càtedra de violència de gènere.
- Escola d'estiu.
- Manteniment del centre de documentació de la dona.
- Celebració de conferències.
- Tallers i colAloquis.
- Encontres amb professionals.
També des d'altres conselleries i administracions públiques

s'han realitzat altres accions.

Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Afers Socials i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1215/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a dones
receptores de la RAI. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).
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Quantes dones víctimes de la violència de gènere de la
nostra comunitat autònoma han obtingut la prestació de Renda
Activa d'Inserció durant els anys 2007 i 2008?

Aquesta prestació no és gestionada per aquesta conselleria,
és gestionada des de l'INEM.

Palma, 19 de febrer de 2009.
La consellera de Treball i Formació:
Joana Maria Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 1216/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a convenis
amb l'Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener del 2009).

Quins convenis i/o acords de colAlaboració ha firmat l'IBD
amb empreses privades per tal d'informar i sensibilitzar envers
la violència de gènere durant l'any 2008?

Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i l'empresa Centros Comerciales Carrefour SA i la Fundación
Solidaridad Carrefour, per al desenvolupament d'un programa
de suport a dones víctimes de violència de gènere.
1. Objecte: Regular el marc de colAlaboració entre l'Institut
Balear de la Dona, l'empresa Carrefour i FS Carrefour per a la
realització a les Illes Balears d'un programa de suport social i
laboral adreçat a dones que hagin estat víctimes de la violència
de gènere.
2. Finalitat: Les actuacions tenen com a finalitat principal
establir un camí d'integració econòmica laboral de dones
víctimes de violència de gènere aportant, si s'escau, oportunitats
d'ocupació.

Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i l'empresa Centros Eroski Baleares, per al desenvolupament
d'un programa de suport a dones víctimes de violència
masclista.
1. Objecte: Regular el marc de colAlaboració entre l'Institut
Balear de la Dona amb l'empresa Eroski per a la realització a les
Illes Balears d'un programa de suport social i laboral adreçat a
dones que hagin estat víctimes de violència masclista.
2. Finalitat: Les actuacions que s'emparen en aquest conveni
tenen com a finalitat principal establir una via concreta
d'integració econòmica i laboral de dones víctimes de violència
masclista i facilitar, si s'escau, oportunitats de feina.

Actualment es troba pendent de signatura.

Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Afers Socials i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 1217/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a formació en
igualtat a l'Administració autonòmica. (BOPIB núm. 69 de 30
de gener de 2009).

Quins cursets de formació en igualtat i prevenció de
violència de gènere ha desenvolupat el Govern per al personal
de les diferents administracions públiques, especificant els
llocs d'impartició, les dades d'execució, la durada dels cursets
i el nombre de persones assistents, durant l'any 2008?

La responsable de la formació, en general, a l'àmbit de la
comunitat autònoma, adreçada al personal al servei d'aquesta
administració, i en alguns programes oberta a altres
administracions, és la Conselleria d'Interior a través de l'EBAP.
Per tant és a aquesta conselleria que ha d'adreçar la pregunta.

Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Afers Socials i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 1218/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a formació en
igualtat als CEP. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Quins cursets de formació en igualtat i prevenció de
violència de gènere ha desenvolupat el Govern per al personal
docent als centres d'educació per al professorat de les nostres
illes, especificant els llocs d'impartició, les dades d'execució,
la durada dels cursets i el nombre de persones assistents,
durant l'any 2008?

La Conselleria d'Educació gestiona la formació per al
personal docent. Per tant és aquesta conselleria la que és
competent per respondre formalment aquesta pregunta. Això no
obstant indicam a continuació la participació de l'IBD en relació
als materials didàctics per prevenir la violència de gènere.

Els materials didàctics per prevenir la violència de gènere es
vénen desenvolupant des del curs escolar 2005/2006 amb
l'objectiu d'esdevenir una eina de prevenció de la violència de
gènere i incrementar la consciència sobre l'abús de poder en les
relacions de gènere.

Els materials s'adrecen a tota la comunitat educativa
(alumnat, professorat i mares i pares dels centre d'educació
infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació
professional, de les Illes Balears).

Durant el curs 2007/2008 es varen desenvolupar un curs a
Mallorca i un curs a Eivissa, de 20 hores de durada, adreçats al
professorat amb el títol "Materials didàctics per a la prevenció
de la violència de gènere". 

Els continguts de la formació són:
• Aproximació antropològica a la violència de gènere.
• Relacions igualitàries o relacions de poder.
• Models i estereotips socials amb trets de gènere.
• Educació afectiva i sexual des de la perspectiva de gènere.
• Expressió i educació emocional. Estratègies de resolució de

conflictes des d'una perspectiva de gènere.
• Implementació i anàlisi dels materials utilitzats.

Es varen formar 18 professors i professores i es va arribar a
més de 500 alumnes.

Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Afers Socials i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.
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Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 1219/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a ocupació
dels centres d'acollida per a víctimes de la violència de gènere.
(BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Quantes dones, així com nins i nines, han estat acollides a
cada una de les cases d'acollida per a víctimes de la violència
de gènere durant l'any 2008?

Els centres d'acollida de les Illes Balears atenen les dones,
i els seus infants, víctimes de violència de gènere que no
disposen d'allotjament alternatiu. Disposen de 160 places i en
formen part els següents equipaments:

Mallorca
- Servei d'acollida a dona i família (SADIF).
- Casal de Ses Ufanes.
- Casal de Llevant.
Menorca
- Centre Assessor de la Dona.
Eivissa
- Oficina d'Informació de la Dona.

El 2008 les acollides han estat les següents:

Dones Infants

SADIF 67 52

Casal de Ses Ufanes 45 38

Casal de Llevant 40 43

Centre Assessor de la Dona 30 19

Centre d'Inform. de la Dona 47 44

TOTALS 229 196

Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Afers Socials i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1580/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
conjunció de l'agricultura, el medi ambient i l'economia.
(BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Atesa la situació de crisi econòmica actual són moltes les
opinions que intenten conjuntar agricultura, medi ambient i
economia. Pensa el Govern treballar en aquest sentit?

Us deman que definiu el que vol dir l'expressió "conjuntar"
en el context de la vostra pregunta.

Palma, 20 de febrer de 2009.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 1582/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
nova llei de Consell Econòmic i Social. (BOPIB núm. 69 de 30
de gener de 2009).

Com afectarà als consells insulars la nova llei del Consell
Econòmic i Social?

1. En primer lloc s'ha d'aclarir que no es tracta estrictament
d'una nova llei del Consell Econòmic i Social, sinó d'una llei de
modificació de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social, que afecta determinades qüestions, entre les
quals, com s'exposa al punt següent, es troben la presència dels
consells insulars al Consell Econòmic i Social i el desplegament
de l'activitat consultiva de l'esmentada institució respecte de les
normes de les institucions de governs insulars.

Aquestes modificacions són necessàries, com ho demostra
que el 24 d'octubre del 2007 la comissió permanent del Consell
Econòmic i Social acordàs impulsar la reforma de la normativa
del Consell Econòmic i Social per concordar-la amb les
previsions de l'Estatut d'Autonomia i, d'acord amb l'article
2.1.a), incís segon, de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, i
l'article 4.a), incís segon, del Decret 128/2001, de 9 de
novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització i
funcionament del Consell Econòmic i Social, el 14 de novembre
del 2007 es va emetre el dictamen núm. 4/2007, relatiu a les
esmentades modificacions.

Tot i així, i amb independència que les modificacions que
inclou aquesta llei de reforma tenguin l'origen en la iniciativa de
la institució consultiva, en aplicació de l'article 2.1.a), incís
segon, de la Llei 12/2000, de 30 de novembre, s'ha emès el
corresponent dictamen del Consell Econòmic i Social al
considerar que la llei de reforma afecta substancialment
l'organització, les competències i el funcionament d'aquesta
institució.

2. La reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears duita
a terme per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, incideix en
la regulació de les institucions de govern, administració i
representació de les Illes Balears, de manera que, d'una banda,
es crea el Consell Insular de Formentera i, de l'altra, es reconeix
l'exercici de la potestat reglamentària als consells insulars en les
competències que els són atribuïdes com a pròpies. Per tant es
crea una nova institució insular i es reconeixen més potestats als
governs insulars.

A l'article 78 de l'esmentat Estatut es determina que el
Consell Econòmic i Social és l'òrgan colAlegiat de participació,
estudi, deliberació, assessorament i proposat en matèria
econòmica i social. La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en determina les
funcions, entre les quals es troba la d'emetre dictàmens, amb
caràcter preceptiu i no vinculant, en relació amb avantprojectes
de lleis i amb projectes de disposicions reglamentàries que
regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.

D'altra banda aquesta llei, quan regula la composició del
Consell Econòmic i Social, disposa que entre els membres del
Grup III hi ha d'haver cinc experts en matèria econòmica i
social o mediambiental, tres dels quals han de ser proposats pels
consells insulars i dos pel Govern de les Illes Balears.
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Aquestes previsions i reformes que deriven de la vigència de
l'Estatut d'Autonomia impliquen un seguit d'efectes.

En primer lloc, sobre la relació entre el Consell Econòmic
i Social i els consells insulars, atès que la funció consultiva del
primer s'ha de desplegar també en relació amb les disposicions
reglamentàries en matèria econòmica i social que dictin els
consells.

En segon lloc, la creació del Consell Insular de Formentera
s'ha de fer evident en l'àmbit de la participació en la institució
consultiva dels experts representants dels consells insulars.

Respecte a la primera qüestió, la Llei de reforma modifica
la Llei 10/2000, de 20 de novembre, en la descripció de l'àmbit
funcional del Consell Econòmic i Social, incloent a l'article 2,
com a normes sobre les quals s'ha d'emetre caràcter preceptiu,
les disposicions reglamentàries que poden dictar els consells
insulars quan tenguin contingut socioeconòmic, laboral o
ocupacional.

Quant a la segona qüestió, és a dir, la modificació de la
composició del Grup III del Ple del Consell Econòmic i Social
respecte del conjunt  d'experts en matèria econòmica, social o
mediambiental, resulta lògica i ajustada a la conformació de les
institucions de govern de cada illa. El Consell Econòmic i
Social és una institució que pertany al ventall d'institucions
d'autogovern que tenen un àmbit que aplega tots i cada un dels
territoris insulars i no pot desconèixer l'actual realitat
institucional. També és lògic que d'aquest conjunt d'experts
sigui el Govern de les Illes Balears que, reconeixent aquesta
nova realitat institucional, "cedeixi" a favor de la presència dels
consells insulars l'actual potestat de designar dos experts i la
redueixi a un de sol.

Palma, 18 de febrer de 2009.
La consellera de Treball i Formació:
Joana Maria Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 1583/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a vols
directes amb el Regne Unit. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de
2009).

Ha realitzat la Conselleria de Mobilitat alguna gestió per
tal que Menorca tingui vols directes amb el Regne Unit? No
creu el Govern que seria una bona mesura per palAliar la crisi
que pateixen Menorca i el seu sector turístic?

En primer lloc s'ha dir que el Govern creu que tota mesura
que possibiliti l'arribada de més turistes a Menorca és una
mesura positiva, i més ara amb la crisi que estan patint els altres
sectors.

Dit això, volem assenyalar que la Conselleria de Mobilitat
no té pressupost per fer promoció turística. La Conselleria de
Mobilitat negocia amb les companyies regulars per assegurar la
mobilitat dels ciutadans de les Illes, la cohesió social
interinsular i amb la resta de l'Estat.

Creim que els vols entre Menorca i el Regne Unit tenen un
caire gairebé turístic, i la seva promoció és competència de la
Conselleria de Turisme. També està treballant en aquest tema
el consell insular a través del seu conseller de Turisme, que té
un pla de màrqueting per activar l'arribada de turistes fora de
temporada.

Palma, 20 de febrer de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5847/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2009, conformement amb l'establert a l'article
1756 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Turisme, davant la Comissió  de Turisme, per tal
d'informar sobre el Pla de màrqueting turístic.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5848/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2009, conformement amb l'establert a l'article
1756 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Turisme, davant la Comissió  de Turisme, per tal
d'informar sobre els criteris de repartiment dels plans estatals de
dinamització turística.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 5849/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2009, conformement amb l'establert a l'article
1756 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Educació i Cultura, davant la Comissió  de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre les actuacions i la
política del Govern pel que fa a l'ensenyament de música i
dansa.



BOPIB núm. 76 - 20 de març de 2009 2405

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei

davant Ple RGE núm. 6552/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4940/09,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra
i a la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a usos i serveis
del Port de Sant Antoni (BOPIB núm. 48 de 18-07-08), sigui
tramitada pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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